Velkommen til

NORDISKE FAMILIEDAGER:

M

Kjærlighet i familien
eld dere på nå, og bli del av en gledesfylt troserfaring
sammen med katolske familier fra Danmark, Finland,
Island, Sverige og Norge! Vi har plass til 200 deltagere.

Se biskopenes invitasjonsvideo og registrer dere på:
https://pastoral.no/nordiske-familiedager/
Spørsmål? Send en e-post til:
nordicfamilydays2020@katolsk.no

— En styrke for Kirken
21. — 24. mai 2020
Haugetun folkehøyskole
Rolvsøy — Fredrikstad

V

elkommen til Nordiske Familiedager 2020!

De katolske biskopene i Norden inviterer katolske familier i alle fem land
til familieleirpå Haugetun folkehøyskole, med temaet Kjærlighet i
familien — En styrke for Kirken.
Foreldre, barn, ungdom, besteforeldre—små og store familier— er alle
velkommen til fire dager med inspirerende innledninger, workshops,
bønn og gode samtaler om gledene og utfordringene ved familielivet, i
lys av vår katolske tro. Våre biskoper vil være med og styrke og lede oss.

H

Reiser dere via Oslo, kan dere komme til Haugetun på følgende
måter:

•

Fra Oslo lufthavn, Gardermoen, ta Flybussen FB11, direkte til Fredrikstad
Bussterminal (ca. 2 t)

•

Fra Oslo S, tog R20 eller R20x til Fredrikstad stasjon (ca. 1t 10min)

•

Fra Oslo Bussterminal: Buss VY6 hver time til Fredrikstad Bussterminal
(1t 20min)

Kommer du fra Torp Sandefjord lufthavn:
•

H

vordan kommer man dit?

Forhåndsbestill Paulsenbuss til Horten, ta Bastøfergen til Moss, derfra tog
R20 til Fredrikstad stasjon

Vi organiserer transport tur/retur mellom Fredrikstad stasjon/
Bussterminalen og Haugetun hver time mellom kl. 12.00 og 17.00 den 21.
mai, og fra kl. 14.30 den 24. mai. Det går også an å kjøre egen bil direkte til
Haugetun.

augetun folkehøyskole ligger på landsbygda halvveis

(ca. 8 km) mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Skoleanlegget omfatter en stor stue/spisestue, et lite kapell, en svær gymsal med scene,
kinosal, formingsrom, treningsrom, en herlig uteplass, sandvolleyballbane og andre trivelige fasiliteter. Fredrikstadmarka med vakre stier
ligger i nærheten og vi får bruke Seierstad skoles uteområder til lek og
moro.

P

riser
Voksne (12 år +): NOK 1500 Barn 4-11 år: NOK 750
Barn under 4 år: GRATIS
Påmeldingsavgift: NOK 250 per familie

Prisen inkluderer tre overnattinger på Haugetun folkehøyskole, alle måltider samt besøk til Gamlebyen og Sta. Birgitta menighet i Fredrikstad.
Reiseutgifter er ikke inkludert.

I

nnlosjering

Familiene blir innlosjert i det
antall dobbeltrom de trenger,
de fleste med eget bad, andre
der to rom deler bad. Skolen
sørger for alt sengetøy og ekstra madrasser til barn. Ta med babyreiseseng
ved behov. Ungdom vil få soveplass på madrasser i klasserom ved stor pågang.
Sjekk www.haugetun.no/internat for å bli bedre kjent med stedet.

